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ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา เทศบาลต าบลเกาะเต่า 

 บดันี ้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร ของเทศบาลต าบลเกาะเต่า จะได้เสนอร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่าอีกครัง้หนึ่ง  ฉะนัน้ ในโอกาสนีค้ณะผู้บริหาร จึงขอแถลงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทกุท่านได้ทราบถึงสถานะการคลงั  ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ดงัต่อไปนี ้

 

 1.  สถานการณ์คลัง 
  1.1  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ณ   วนัที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบล 
เกาะเต่า  มีสถานการณ์การเงิน  ดงันี ้
   1.1.1  เงินฝากธนาคารทัง้สิน้   จ านวน  44,766,436.21        บาท 
   1.1.2  เงินสะสม                   จ านวน  23,185,331.83        บาท 
   1.1.3  ทนุส ารองเงินสะสม    จ านวน  14,192,838.21        บาท 
   1.1.4  รายการกนัไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  0  โครงการ  

รวม 0.00  บาท 
   1.1.5  รายการที่กนัไว้โดยยงัไม่ได้ก่อหนีผ้กูพนั จ านน   0  โครงการ รวม  0.00  บาท 
 
 2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2562   ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
  (1)  รายรับจริง  7,146,358.00   บาท   ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร     จ านวน  7,692,570.78     บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนญุาต จ านวน  9918,119,.50     บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     353,673.72   บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์    จ านวน       94,500.00   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            จ านวน         2,400.00   บาท     
   หมวดรายได้จากทนุ    จ านวน                0.00     บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร          จ านวน   8,766,634.17    บาท  
  (2) เงินอดุหนุนทัว่ไปตามภารกิจถ่ายโอน จ านวน  7,146,358.00   บาท 

 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน     19,358,422.44       บาท    ประกอบด้วย 
   งบกลาง      จ านวน    2,523,281.57    บาท 
   งบบคุลากร     จ านวน    6,099,691.00    บาท 
   งบด าเนินการ     จ านวน     8,566,074.87    บาท 
   งบลงทนุ     จ านวน       719,235.00    บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน     จ านวน                 0.00    บาท 
   งบเงินอดุหนนุ     จ านวน    1,450,140.00    บาท 
  (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอดุหนนุฯ ระบวุตัถปุระสงค์  จ านวน         30,700.00    บาท 
  (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม      จ านวน               0.00    บาท 

(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน      0.00    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สว่นที่ 2 
 
 
 

 
เทศบัญญัติ 

 
 

เร่ือง 
 
 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ของ 

 
 

เทศบาลต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บนัทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ของเทศบาลต าบลเกาะเต่า  

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 

ด้าน   ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
               แผนงานบริหารทัว่ไป 20,196,390.00 
               แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,248,400.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
               แผนงานการศกึษา 3,603,930.00 
               แผนงานสาธารณสขุ 534,000.00 
               แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 200,000.00 
               แผนงานเคหะและชมุชน 22,651,900.00 
               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 530,000.00 
               แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,370,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ  
               แผนงานการเกษตร 110,000.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
               แผนงานงบกลาง 3,755,380.00 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 55,200,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลเกะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                   งาน                               

งบ 

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั รวม 

งบบุคลากร    
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,332,370 3,092,880  10,425,250  
งบด าเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 690,000 85,000 775,000 
   ค่าใช้สอย 3,410,000 750,000 4,160,000 
   ค่าวสัด ุ 600,000 133,000 733,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 685,000 25,000 710,000 
งบลงทุน    
   ค่าครุภณัฑ์ 410,000 78,500 488,500 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ 

200,000 20,000 220,000 

งบอุดหนุน    
   อดุหนนุส่วนราชการ 60,000 0 60,000 

รวม 16,012,010 5,275,880  20,196,390 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                       งาน                                   
งบ 

งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั 

รวม 

งบด าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 550,000 550,000 
   ค่าวสัด ุ 200,000 200,000 
งบลงทุน   
   ค่าครุภณัฑ์ 298,400 298,400 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ 

200,000 200,000 

รวม 1,248,400 1,248,400 
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แผนงานการศกึษา 
                       งาน                                    

งบ 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบด าเนินงาน    
   ค่าตอบแทน 0 0 0 
   ค่าใช้สอย 1,036,200 80,000 1,116,200 
   ค่าวสัด ุ 873,730 0 873,730 
   ค่าสาธารณูปโภค 120,000 0 120,000 
งบลงทุน    
   ค่าครุภณัฑ์ 28,000 0 28,000 
งบเงนิอุดหนุน    
   เงินอดุหนนุส่วนราชการ 0 1,456,000 1,456,000 
   เงินอดุหนนุภาคเอกชน 0 10,000 10,000 

รวม 2,057,930 1,546,000 3,603,930 
 
 
แผนงานสาธารณสขุ 
                       งาน                                   
งบ 

งานบริการสาธารณสขุและ
สาธารณสขุอ่ืน 

รวม 

งบด าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 160,000 160,000 
งบเงนิอุดหนุน   
   เงินอดุหนนุส่วนราชการ 50,000 50,000 
   เงินอดุหนุนภาคเอกชน 324,000 324,000 

รวม 534,000 534,000 
 
 
 

 
 
 
 



 
-8- 

 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
                          งาน                                   
งบ 

งานสวสัดิการสงัคมและ 
สงัคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบด าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 200,000 200,000 

รวม 200,000 200,000 
 
 
แผนงานเคหะและชมุชน 
                        งาน                             

งบ 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและ

ชมุชน 

งานไฟฟ้าถนน 

 

งานก าจดัขยะ
มลูฝอยและ   
สิ่งปฏิกลู 

งานบ าบดั   
น า้เสีย 

รวม 

งบบุคลากร      
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,196,600 0 0 0 2,196,600 
งบด าเนินงาน      
   ค่าตอบแทน 168,000 0 0 0 168,000 
   ค่าใช้สอย 292,000 50,000 12,978,000 50,000 13,370,000 
   ค่าวสัด ุ 130,000 0 600,000 0 190,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 0 0 15,000 0 15,000 
งบลงทุน      
   ค่าครุภณัฑ์ 48,300 53,000 2,400,000 0 2,501,300 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,171,100 500,000 0 3,356,100 

รวม 2,834,900 3,274,000 16,493,000 50,000 22,651,900 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
                       งาน                                   
งบ 

งานสง่เสริมและสนบัสนนุความ         
เข้มแข็งของชมุชน 

รวม 

งบด าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 530,000 530,000 

รวม 530,000 530,000 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
                       งาน                                   
งบ 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

งานศาสนา
วฒันธรรมท้องถิ่น 

งานวิชาการ
สง่เสริมและวาง
แผนการท่องเที่ยว 

รวม 

งบด าเนินงาน     
   ค่าใช้สอย 660,000 850,000 500,000 2,010,000 
   ค่าวสัด ุ 10,000 0 0 10,000 
งบลงทุน     
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 300,000 300,000 
งบเงนิอุดหนุน     
   เงินอดุหนนุส่วนราชการ 50,000 0 0 50,000 

รวม 720,000 850,000 800,000 2,370,000  
 
 

แผนงานการเกษตร 
                       งาน                                   
งบ 

งานสง่เสริมการเกษตร งานอนรัุกษ์แหลง่น า้และป่า
ไม้ 

รวม 

งบด าเนินงาน    
   ค่าใช้สอย 50,000 50,000 100,000 
   ค่าวสัด ุ 10,000 0 10,000 

รวม 60,000 50,000 160,000 
 
 
แผนงานงบกลาง 
                       งาน                                   
งบ 

งบกลาง 

 

รวม 

งบกลาง   
   งบกลาง 3,754,280 3,754,280 

รวม 3,754,280 3,754,280 
 



 
  

 

 
ส่วนที่  3 

 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

ของ 
 

 
เทศบาลต าบลเกาะเตา่ 

อ าเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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รายการ ประมาณการ  

ปี  2561 
ประมาณการ   
ปี 2562 

ประมาณการ   
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บ    
    หมวดภาษีอากร 24,987,000.00 25,722,000.00 32,350,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนญุาต 3,643,000.00 2,898,000.00       2,000,000.00 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,000.00 300,000.00 400,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
    หมวดรายได้จากทนุ 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 29,230,000.00  29,220,000.00 33,450,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจดัสรร 10,720,000.00 10,780,000.00    11,000,000.00 
รวมรายได้ภาษีจัดสรร 10,720,000.00 10,780,000.00    11,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   

    หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 
     หมวดเงินอดุหนนุตามวตัถปุระสงค์ 0.00 0.00 50,000.00 

รวมรายได้เงนิอุดหนุน 8,000,000.00 8,000,000.00 8,050,000.00 
รวม 47,950,000.00 48,000,000.00 55,200,000.00 

 

  

 

 

ค าแถลงงบประมาณรายรับ 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
เทศบาลต าบลเกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ประมาณการรายรับ                     รวมทัง้สิน้      55,200,000.00   บาท แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร                           รวม    33,450,000.00   บาท    

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง     จ านวน   32,350,000.00    บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา  
 ภาษีปา้ย       จ านวน    1,000,000.00      บาท   
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

อากรรังนกอีแอ่น       จ านวน      100,000.00     บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            รวม   2,000,000.00       บาท    

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตขายสรุา    จ านวน      50,000.00      บาท 
 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร    จ านวน      60,000.00  บาท 
 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมลูฝอย                              จ านวน   1,500,000.00   บาท 
 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
หรือสะสมอาหาร                 จ านวน     50,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมปิด  โปรย ติดตัง้แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
การเพื่อการโฆษณา      จ านวน      5,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
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 ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคมุ    จ านวน     10,000.00     บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตเป็นผู้ควบคมุ     จ านวน     10,000.00     บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์      จ านวน      10,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ       จ านวน       50,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก     จ านวน     30,000.00    บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ากบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบงัคบัท้องถิ่น    จ านวน     10,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับการผิดสญัญา       จ านวน    30,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์    จ านวน     10,000.00  บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าปรับอ่ืน ๆ        จ านวน     15,000.00  บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกลู หรือมลูฝอย   จ านวน    10,000.00  บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ากบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  จ านวน    60,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตจดัตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม 
 อาหารในอาคารหรือพืน้ที่ใด ซึง่มีพืน้ที่เกิน 200 ตารางเมตร   จ านวน    10,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   จ านวน    10,000.00  บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร     จ านวน    50,000.00  บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยเคร่ืองขยายเสียง   จ านวน    10,000.00  บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนญุาตอ่ืน ๆ       จ านวน    10,000.00  บาท 



  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม     400,000.00 บาท   
 ดอกเบีย้เงินฝาก                         จ านวน   400,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม   200,000.00  บาท   
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          จ านวน   200,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                รวม   100,000.00    บาท  
ค่าขายแบบแปลน                                     จ านวน    50,000.00 บาท 

                      ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ        จ านวน    50,000.00 บาท 
                     ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

หมวดภาษีจัดสรร  รวม    11,000,000.00     บาท 
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน   จ านวน      420,000.00     บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีที่ผ่านมา 

ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ    จ านวน   7,000,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ ฯ    จ านวน   1,200,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                              จ านวน      210,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ภาษีสรรพสามิต       จ านวน   2,000,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 

ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน         50,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน         20,000.00    บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่าจริงปีที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กบ.ที่ดิน จ านวน       100,000.00   บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีที่ผ่านมา 
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ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงนิอุดหนุน                   รวม   8,050,000.00 บาท 
       เงินอดุหนุนทัว่ไป                                                            จ านวน   8,050,000.00   บาท 
  ประมาณการไว้สงูกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายจ่าย 
ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 3,641,814.00 3,996,640.00 3,755,380.00 
งบบคุลากร 14,815,330.00 13,841,080.00 15,246,490.00 
งบด าเนินงาน 23,453,356.00 25,363,280.00 26,540,930.00 
งบลงทนุ 4,503,500.00 3,329,000.00 7,707,200.00 
งบเงินอดุหนนุ 1,536,000.00 1,470,000.00 1,950,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 47,950,000.00 48,000,000.00 55,200,000.00 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยันาจตามความในพระราชบญัญัติ 
เทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 62 และมาตรา 65  จึงตราเทศบาลบัญญัติขึน้ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า 
และโดยอนมุตัิของ ผู้ว่าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

ข้อ 1.  เทศบญัญัตินี ้เรียกวา่ เทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อ 2.  เทศบญัญัตินี ้ให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้                                     บาท 
ข้อ 4.  งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จ่ายจากเงินรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป เป็น 
จ านวนรวมทัง้สิน้                                   บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงาน ได้ดงันี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
      แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,196,390.00 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,248,400.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศกึษา 3,603,930.00 
     แผนงานสาธารณสขุ 534,000.00 
     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 200,000.00 
     แผนงานเคหะและชมุชน 22,651,900.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 530,000.00 
     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,370,000.00 
ด้านการเศรษฐกจิ  
     แผนงานการเกษตร 110,000.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
      แผนงานงบกลาง 3,755,380.00 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 55,200,000.00 
 

ข้อ  5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  0  บาท ดงันี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
- 0.00 



รวมรายจ่าย 0.00 
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ข้อ 6.  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิให้เป็นไปตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

ข้อ 7.  ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญัตินี ้
 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  …………………………………………………             
 
 

 
         (ลงนาม) 
                          (นายไชยนัต์  ธุระสกลุ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า 
  
 
 
                            เห็นชอบ 
 
 
 

(ลงนาม)    
                                   (………………………….…….………….) 

ต าแหน่ง………………………………….………………..… 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลเกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานบริหารงานทั่วไป      รวม    15,217,130   บาท 
     งบบุคลากร      รวม      9,699,930   บาท 
          เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)      รวม   2,624,640   บาท 
 เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี           จ านวน      695,520    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี  

และรองนายกเทศมนตรี  ตัง้ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย 
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที่ 2) ปี 2557 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้
- นายกเทศมนตรี (27,600 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา 
เป็นเงิน 331,200 บาท  
- รองนายกเทศมนตรี (15,180 บาท/เดือน) จ านวน 2 อตัรา 
เป็นเงิน 364,320 บาท   

 

 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี   จ านวน   120,000    บาท
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 
  และรองนายกเทศมนตรี ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้
  - นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา  

เป็นเงิน  48,000 บาท 
  - รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน) จ านวน 2 อตัรา  

เป็นเงิน 72,000 บาท 
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 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี   จ านวน     120,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 
  และรองนายกเทศมนตรี ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้
  - นายกเทศมนตรี (4,000 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา  

เป็นเงิน  48,000 บาท 
  - รองนายกเทศมนตรี (3,000 บาท/เดือน) จ านวน 2 อตัรา  

เป็นเงิน 72,000 บาท 

 

 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ  / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จ านวน     198,720     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และ 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้ 
- เลขานกุารนายกเทศมนตรี (9,660 บาท/เดือน)  
จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 115,920 บาท 
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (6,900 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา 
เป็นเงิน 82,800 บาท 
 

 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า    จ านวน    1,490,400   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2554  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) ปี 2557 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป ดงันี ้
- ประธานสภาเทศบาล (15,180 บาท/เดือน) จ านวน 1 อตัรา 
เป็นเงิน 182,160  บาท 
- รองประธานสภาเทศบาล (12,420 บาท/เดือน) 
จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 149,040 บาท 
- สมาชิกสภาเทศบาล (9,660 บาท/เดือน) 

  จ านวน 10 อตัรา เป็นเงิน  1,159,200   บาท 
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     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     7,075,290   บาท 
เงินเดือนพนกังาน       จ านวน  3,298,340    บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนกังานเทศบาล ดงันี ้
-พนกังานเทศบาล จ านวน 11 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี  
พ.ศ. 2561-2563 และแก้ไขเพิ่มเติม ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
-พนกังานเทศบาล (ครูผู้ดแูลเด็ก) จ านวน 1 อตัรา ตัง้จ่ายจาก 
เงินอดุหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 
  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน        จ านวน       150,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มของพนกังานเทศบาล ดงันี ้

- พนกังานเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น 
ต าแหน่ง ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 
จ านวน 1 อตัรา (7,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 84,000 บาท 
- พนกังานเทศบาล ประเภททัว่ไป (ปง.) จ านวน 1 อตัรา 
(2,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 24,000 บาท ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
- พนกังานเทศบาล (ครูผู้ดแูลเด็ก) เงินวิทยฐานะ จ านวน 1 อตัรา  
(3,500 บาท/เดือน)  เป็นเงิน 42,000 บาท ตัง้จ่ายจาก 
เงินอดุหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป  
 

 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      168,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาล  

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป ดงันี ้

  - พนกังานเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น  
ต าแหน่ง ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง)  
จ านวน 1 อตัรา (7,000 บาท/เดือน)  เป็นเงิน 84,000 บาท 

  - พนกังานเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น  
ต าแหน่ง รองปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น)  
จ านวน  1 อตัรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท 

  - พนกังานเทศบาล ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ต าแหน่ง  



หวัหน้าส านกัปลดั/หวัหน้าฝ่าย (นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัต้น)  
จ านวน 1 อตัรา (3,500 บาท/เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท 
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 ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง       จ านวน   3,098,950   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ของพนกังานจ้างตามภารกิจ  

และพนกังานจ้างทัว่ไป ดงันี ้
- พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทัว่ไป 
จ านวน 17 อตัรา เป็นเงิน 2,354,950 บาท  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป 
- พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดแูลเด็ก) จ านวน 5 อตัรา 
(9,400 บาท/เดือน) เป็นเงิน 564,000 บาท  
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

   

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง      จ านวน   360,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวรายเดือนของ 

พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทัว่ไป ดงันี ้
- พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  
จ านวน 16  อตัรา เป็นเงิน 240,000 บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
- พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดแูลเด็ก) จ านวน 5 อตัรา 
(2,000 บาท/เดือน) เป็นเงิน 120,000 บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
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งบด าเนินงาน         รวม     5,047,000   บาท 
     ค่าตอบแทน        รวม   524,000   บาท 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น    จ านวน    100,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 

ทัว่ไป เช่น คณะกรรมการคดัเลือก สอบคดัเลือก คดัเลือกวิธีพิเศษโดย 
ไม่ต้องสอบแข่งขนั คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการ 
ก าหนดราคากลาง ช่างควบคมุงาน คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  
คณะกรรมการหรือผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ 

      
     ค่าเบีย้ประชมุ        จ านวน      20,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชมุให้กรรมการในคณะกรรมการสามญั  

คณะกรรมการวิสามญั และคณะกรรมการสามญัประจ าสภาเทศบาล  
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน 

 สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานกุารนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย 
ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 

     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ     จ านวน      100,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ 

พนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทัว่ไป  
ที่ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน 
งานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 
 
 

                                                                                  
 
 
 
 



 
 
        -23- 

 

      ค่าเช่าบ้าน         จ านวน    234,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือ้บ้านของพนกังานเทศบาล  
จ านวน  5  อตัรา ดงันี ้
- พนกังานเทศบาล จ านวน 5 อตัรา เป็นเงิน 198,000 บาท 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
- พนกังานเทศบาล (ครูผู้ดแูลเด็ก) จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน  
36,000 บาท ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร       จ านวน       70,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรพนกังาน 

นายกเทศมนตรี และพนกังานเทศเทศบาล จ านวน 3 อตัรา 
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษา 
ของบตุรพนกังานสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

ค่าใช้สอย         รวม 3,208,000   บาท 
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ       จ านวน  2,268,000   บาท 
 เพื่อเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่าตกัสิ่งปฏิกลู 
 ค่าระวางรถบรรทกุ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม 

และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการกวาดขยะ 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบติังาน ค่าติดตัง้ไฟฟ้า  
ค่าติดตัง้ประปา ค่าติดตัง้โทรศพัท์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
 ต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป     
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     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ      จ านวน      100,000     บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองในการ 

ต้อนรับบุคคลหรือคณะบคุคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม  
ค่าของขวญั ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวกบัการรับรอง 
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบคุคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน  
เยี่ยมชมศกึษาดงูาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายค่ารับรองบุคคล 
ได้ไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของรายได้ปีที่ผ่านมา (ปี 2561)  
( 21,037,833.92  บาท) และค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  
หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตามหนงัสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร จ านวน     200,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า 
 ยานพาหนะ ค่าเชือ้เพลิงหรือพลงังานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง 
 บรรทกุ ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายที่ 
 จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ 
 มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 
 

     ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้       จ านวน      200,000     บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ระดบัท้องถิ่น ท้องที่ จงัหวดั 
 ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าคณะกรรมการเลือกตัง้ ค่าวสัด ุ

และค่าอปุกรณ์ต่าง ๆ การรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ การใช้ข้อมลู 
ข่าวสารแก่ประชาชน และค่าใช้จ่าย และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
ตามหนงัสือ ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 
และหนงัสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลว. 6 ก.ค. 2561 ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 
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     รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

     โครงการจดัท าวารเทศบาล            จ านวน      50,000      บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัท าวารสาร 
 เทศบาลต าบลเกาะเต่า เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวสัด ุอปุกรณ์ 
 ค่าพาหนะ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
 การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 หน้าที่ 85   ล าดบัที่  2 
    

     โครงการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผู้บริหารท้องถิ่น  
     สมาชิกสภาท้องถิ่น พนกังานสว่นท้องถิ่น และพนกังานจ้างของเทศบาล   
     ต าบลเกาะเต่า        จ านวน     200,000      บาท 
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบติังานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนกังานสว่น 
ท้องถิ่น พนกังานจ้างเทศบาลต าบลเกาเต่า เช่น ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พกั ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ 
เคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคณุ ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

 - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
 การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 หน้าที่ 84   ล าดบัที่  1 
  

    โครงการบรูณาการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น     จ านวน     30,000     บาท 
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบูรณาการจดัท า 

และปรับปรุงแผนพฒันาท้องถิ่น เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ 

 - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
 การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 หน้าที่ 67   ล าดบัที่  7 
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             โครงการเทศบาลสมัพนัธ์วนัขึน้ปีใหม่     จ านวน    30,000   บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศบาลสมัพนัธ์ 

วนัขึน้ปีใหม่ เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีการ 
ทางศาสนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของรางวลั ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี 2561 

  หน้าที่   27  ล าดบัที ่ 1 
 

               โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมพนกังานเทศบาล   จ านวน      30,000       บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสง่เสริม 
  ความรู้คู่คณุธรรมพนกังานเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร 
  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
  ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 

  หน้าที่ 27    ล าดบัที ่  2 
      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน      100,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 
ค่าวัสดุ          รวม   810,000      บาท 
     วสัดสุ านกังาน        จ านวน    200,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
 ไม้บรรทดั และอื่น ๆ ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชีจ าแนกงบประมาณรายจ่าย 



 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 
 ทัว่ไป 
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  วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน      10,000     บาท 
 เพื่อเป็นค่าจดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า  
 เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชี  
 จ าแนกงบประมาณรายจ่ายตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 

       วสัดงุานบ้านงานครัว       จ านวน    100,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
 ผงซกัฟอก น า้ยาท าความสะอาด กระดาษช าระ จาน ช้อน แก้วน า้ 

และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 

     วดัสกุ่อสร้าง         จ านวน      5,000       บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น า้มนัทาไม้ ทินเนอร์  

สี แปรงทาสี และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     วสัดยุานพาหนะและขนส่ง       จ านวน     50,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เช่น แบตเตอร่ี  
 ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจาก 
 เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 

     วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น       จ านวน      200,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น เช่น น า้มนัดีเซล  

น า้มนัก๊าด น า้มนัเบนซิน น า้มนัเตา ถ่าน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 

 

     วสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์      จ านวน        30,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอร์  
 ออกซิเจน เลือด สายยาง ทรายอะเบท น า้ยาเคมี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 



ทัว่ไป 
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     วสัดโุฆษณาและเผยแพร่       จ านวน        10,000    บาท 
 เพื่อจดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ 
 พู่กนัและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียง หรือภาพยนตร์  

วีดีโอเทป แผ่นซีดี และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     วสัดคุอมพิวเตอร์        จ านวน       200,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึข้อมลู 
 เทปบนัทึกข้อมลู หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ตลบัผงหมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร 
ทัว่ไป 
 

     วสัดอ่ืุน ๆ         จ านวน         5,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดอ่ืุน ๆ ที่ไม่สามารถจดัซือ้ในวสัดปุระเภท 
 ที่ได้ตัง้งบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล 
 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานบริหารทัว่ไป 
 
 ค่าสาธารณูปโภค        รวม    505,000      บาท 
     ค่าไฟฟ้า         จ านวน     450,000        บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านกังาน เทศบาลต าบลเกาะเต่า ท่าเทียบเรือ 

อเนกประสงค์เกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     ค่าน า้ประปาและค่าน า้บาดาล       จ านวน        20,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้น า้ประปาของส านกังานเทศบาลต าบลเกาะเต่า  

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เกาะเต่า และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

 

     ค่าบริการโทรศพัท์        จ านวน        10,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์ของส านกังานเทศบาลต าบลเกาะเต่า  



และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 
     -29- 

 

     ค่าบริการไปรษณีย์        จ านวน       10,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจดัซือ้ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า 
 ตู้ไปรษณีย์ ค่าจดหมายลงทะเบียน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่าย 

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 
      

     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      จ านวน       15,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการใช้ระบบ 

อินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดงักลา่ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
เก่ียวกบัการใช้บริการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

  
งบลงทุน         รวม  470,200    บาท 
     ค่าครุภัณฑ์         รวม      470,200    บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน  272,000    บาท 
  เคร่ืองเคลือบบตัร       จ านวน     15,000     บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้เคร่ืองเคลือบบตัร จ านวน 1 เคร่ือง 
   โดยมีคณุลกัษณะ ดงันี ้  

1. ท าจากโลหะคณุภาพดี  
2. มีระบบเคลือบร้อนและเคลือบเย็นในเคร่ืองเดียวกนั  
3. มีระบบตดัไฟอตัโนมติั ระบบเคลือบฟอยล์/ 
ภาพถ่ายเคลือบเอกสารและภายถ่ายโดยไม่มีฟองอากาศ  
4. มีปุ่ มถอยหลงัหรือเมื่อใส่พลาสติกหรือใสพ่ลาสติกไม่ตรง  
มีสเกลหมนุปรับระดบัความร้อน  
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 
หน้าที่ 33 ล าดบัที่  4 
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    ตู้ เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก       จ านวน    7,000   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้ตู้ เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
  จ านวน 1 ตู้  โดยมีคณุลกัษณะ ดงันี ้  
  1. จดัเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า 2 ชัน้ 
  2. กระจกบานเลื่อนกระจก 2 ประต ู
  3. แผ่นชัน้วางปรับระดบัได้ 2 แผ่น 

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 
หน้าที่ 33 ล าดบัที่  1 
 

             ผ้าม่านบงัแสงพร้อมอปุกรณ์             จ านวน   250,000   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้ผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด 

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 
หน้าที่ 34  ล าดบัที่  5 

 
 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน  198,200   บาท 
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์        จ านวน  110,000    บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง 
  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยมีคณุลกัษณะ ดงันี ้
  1. จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้  

เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 



หน้าที่ 34  ล าดบัที่  7 
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      เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค         จ านวน    21,000   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
  จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคณุลกัษณะ ดงันี ้

เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561   
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 
หน้าที่ 34  ล าดบัที่  8 

       
 เคร่ืองพิมพ์เอกสาร         จ านวน    7,900   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เอกสาร (ปริน้เตอร์) 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคณุลกัษณะ ดงันี ้
                        1. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) เกณฑ์ราคากลาง 
และคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561   
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134  ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 
หน้าที ่35  ล าดบัที่  10   
 

     เคร่ืองสแกนเนอร์          จ านวน   18,000   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง  

ส าหรับงานเก็บเอกสาร ระดบัศนูย์บริการ แบบที่ 1  
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน ครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561   
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134  ลว 9 มิ.ย. 2559 



- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 
หน้าที่ 35  ล าดบัที่  11 
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      เคร่ืองส ารองไฟฟ้า         จ านวน    41,300   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้ส ารองไฟฟ้า จ านวน 7 เคร่ือง  
มีก าลงัไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
ส ารองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี จ านวน 5 เคร่ือง  
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561   
-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134 ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 
หน้าที่ 35  ล าดบัที่  9 
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งานบริหารงานคลัง        รวม  2,568,530   บาท 
     งบบุคลากร         รวม   2,051,530   บาท 
 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม   2,051,530   บาท 
 เงินเดือนพนกังาน       จ านวน   1,558,480   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ 

พนกังานเทศบาล จ านวน 8 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี 
พ.ศ. 2561-2564  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนบริหาร 
งานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

 

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน      จ านวน      120,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนกังานเทศบาล  
จ านวน 5 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2564 
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  
งานบริหารงานคลงั 

 

 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      42,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาล กองคลงั  
 ประเภทอ านวยการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลงั (นกับริหาร 

งานการคลงั ระดบัต้น) จ านวน 1 อตัรา (3,500 บาท/เดือน)  
ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2564 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

 

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง       จ านวน     283,050     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ ของ 

พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคณุวฒุิ) จ านวน 2 อตัรา  
ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2564 ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง      จ านวน        48,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนกังานจ้างตามภารกิจ 

(ผู้มีคณุวฒุิ) จ านวน 2 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี 
พ.ศ. 2561-2564 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน 



บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
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งบด าเนินงาน         รวม  517,000      บาท 
     ค่าตอบแทน        รวม    67,000      บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน     10,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบติังานให้เทศบาล ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการตรวจการจดัซือ้จดัจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานบริหารงานคลงั 

    

 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ    จ านวน       10,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ 

พนกังานเทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบติังาน 
นอกเวลาราชการ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  
 

ค่าเช่าบ้าน        จ านวน      42,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนกังานเทศบาล จ านวน 1 อตัรา 

ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารงานคลงั 
 

ค่าการศึกษาบตุร       จ านวน        5,000     บาท
  เพื่อจ่ายเป็นสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั 
การศึกษาของบุตรพนกังานสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
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    ค่าใช้สอย         รวม   310,000      บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ      จ านวน    240,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือ หรือเข้าปกหนงัสือ ค่าระวางบรรทกุ  

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าติดตัง้โทรศพัท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่  
หรือภาษีอ่ืนใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกบัการเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารงานคลงั 

 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และ 
      นอกราชอาณาจกัร       จ านวน     50,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าเช่ายาน 
  พาหนะ  ค่าเชือ้เพลิงหรือพลงังานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง 
  บรรทกุ ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ท านองเดียวกนั ค่ารับรอง 
  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
  ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั  
 

     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ     จ านวน      10,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองด่ืมส าหรับประชาชนที่มาขอรับบริการ 
 ของกองคลงั ค่ารับวารสาร ค่าหนงัสือพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      10,000      บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์ส านกังาน 
 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  



 งานบริหารงานคลงั 
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ค่าวัสดุ         รวม      100,0000     บาท 
     วสัดสุ านกังาน       จ านวน     35,000      บาท      
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
 ปากกา ไม้บรรทดั และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
 

           วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน      5,000         บาท 
  เพื่อเป็นค่าจดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า  
  เทป พนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารงานคลงั 

 

      วสัดยุานพาหนะและขนสง่      จ านวน     10,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เช่น แบตเตอร่ี  
  ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจาก 

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
 

           วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น      จ านวน    10,000        บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น เช่น น า้มนัดีเซล  
  น า้มนัก๊าด น า้มนัเบนซิน น า้มนัเตา ถ่าน ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชี 
  จ าแนกงบประมาณรายจ่าย ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
  แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
                 
           วสัดโุฆษณาและเผยแพร่      จ านวน      5,000      บาท 
  เพื่อจดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ 
  พู่กนัและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียง หรือภาพยนตร์  
  วีดีโอเทป แผ่นซีดี และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
          

           วสัดคุอมพิวเตอร์       จ านวน     30,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน 



  บนัทกึข้อมลู เทปบนัทกึข้อมลู หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง  
  และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน  

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
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      วสัดอ่ืุน ๆ        จ านวน      5,000        บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดอ่ืุน ๆ ที่ไม่สามารถจดัซือ้ในวสัดปุระเภท 
  ที่ได้ตัง้งบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล 
  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานบริหารงานคลงั 
 

ค่าสาธารณูปโภค       รวม     40,000    บาท 
     ค่าบริการโทรศพัท์       จ านวน      20,000      บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศพัท์ส านกังานเทศบาลต าบลเกาะเต่า 
 และที่ใช้ในราชการอ่ืนๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน 

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
 

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน     20,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมหรือโทรภาพ ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุ 
  ติดตามตวั ค่าวิทยสุื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย 
  เก่ียวกบัการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ และให้ 
  หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดงักลา่ว และ 
  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เก่ียวกบัการใช้บริการ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     จ านวน 1,060,000    บาท 
     งบด าเนินงาน        จ านวน    760,000    บาท 
 ค่าใช้สอย        จ านวน    510,000    บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ         
 โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  จ านวน      30,000     บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและ 
  ลดอบุติัเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร  

อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าปา้ยรณรงค์ ปา้ยโครงการ ค่าวสัด ุ 
อปุกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ้ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134  ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่  68  ล าดบัที่   1 

 โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  จ านวน      30,000     บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและ 
  ลดอบุติัเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร  

อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าปา้ยรณรงค์ ปา้ยโครงการ ค่าวสัด ุ 
อปุกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ้ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134  ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่  68  ล าดบัที่   2 

  

 โครงการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั  จ านวน  200,000   บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
  การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เช่น ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่าง 
  และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า ค่าปา้ยโครงการ 
  ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ของสมนาคณุ เกียรติบตัร ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 



ว 1134  ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่  69  ล าดบัที่   1 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการกู้ชีพกู้ภยัทางทะเล   จ านวน  200,000  บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
  การกู้ชีพกู้ภยัทางทะเล เช่น ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่าง 
  และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า ค่าปา้ยโครงการ 
  ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ของสมนาคณุ เกียรติบตัร ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1134  ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่  70 ล าดบัที่   5 

             

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      50,000    บาท 
  เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุง 

รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  
งานปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยัและระงบัอคัคีภยั 

    
 ค่าวัสดุ         รวม   250,000  บาท 
      วสัดยุานพาหนะและขนส่ง      จ านวน    100,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เช่น แบตเตอร่ี  
  ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชีจ าแนก 
  งบประมาณรายจ่าย ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
  และระงบัอคัคีภยั 

 

      วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น      จ านวน   50,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น เช่น น า้มนัดีเซล  
  น า้มนัก๊าด น า้มนัเบนซิน น า้มนัเตา ถ่าน ฯลฯ ที่ปรากฏในบญัชี 
  จ าแนกงบประมาณรายจ่าย ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 
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 วสัดดุบัเพลิง        จ านวน   100,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดดุบัเพลิง ใช้ส าหรับงานระงบัอคัคีภยั 
  เช่น สายสง่น า้ดบัเพลิง  หวัฉีดดบัเพลิง ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 
 งบลงทุน        รวม 300,000       บาท 
      ค่าครุภัณฑ์        รวม 300,000       บาท 
       ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์     จ านวน 300,000         บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและ 
  ขนสง่ เช่น เรือ เรือแพขนาดใหญ่ หรือเคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ 
  เช่น รถดบัเพลิง รถบรรทกุน า้ รถแมคโคร แทรคเตอร์ ตัง้จ่าย 

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั 
อคัคีภยั  
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แผนงานการศึกษา  
  

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม      2,057,680   บาท  
   งบด าเนินงาน        รวม  2,022,680   บาท 
       ค่าใช้สอย         รวม      1,116,200   บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ      จ านวน     100,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก 
  ค่าตกัสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทกุ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม 
  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย้ประกนั  
  ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง้ไฟฟ้า ค่าติดตัง้ประปา  
  ค่าติดตัง้โทรศพัท์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกบั 
  การเช่า และค่าอ่ืน ๆ  ตัง้จ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏใน 
  แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา  

     

 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา   จ านวน  661,500        บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนบัสนนุ 
ค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา เงินอดุหนนุส าหรับ 
สนบัสนนุอาหารกลางวนั จดัสรรส าหรับเด็กเล็กของ 
ศพด.บ้านแม่หาด จ านวน 90 คน / 20 บาท / 245 วนั  
เป็นเงิน 441,000 บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
และเทศบาลสมทบเพิ่ม อตัราคนละ 10 บาท /90 คน /245 วนั 

  เป็นเงิน 220,500 บาท ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
- เป็นไปตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลว 19 มิ.ย. 61 และถือปฏิบติัตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ  
ที่ มท 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย. 52 และหนงัสือ  
ด่วนที่สดุ ที่ มท 0893.3/ว1658 ลว 22 มี.ค. 59   
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที่ 60  ล าดบัที่  1, 2 
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โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   จ านวน   153,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนบัสนนุ 
ค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา เงินอดุหนนุส าหรับ 
สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลว 19 มิ.ย. 61 และถือปฏิบติัตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ  
ที่ มท 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย. 52 และหนงัสือ  
ด่วนที่สดุ ที่ มท 0893.3/ว1658 ลว 22 มี.ค. 59   
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที่ 61  ล าดบัที่  3 

 

    โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา   จ านวน   101,700   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนบัสนนุ 
ค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา เงินอดุหนนุส าหรับ 
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาส าหรับศนูย์พฒันา 
เด็กเล็ก (ศพด.) เด็กปฐมวยั  2-5 ปี จ านวน 90 คน ดงันี ้

  -ค่าหนงัสือ อตัราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 16,000 บาท 
  -ค่าอปุกรณ์การเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 16,000 บาท 
  -ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน อตัราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 24,000 บาท 
  -ค่ากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน อตัราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 34,400 บาท 

- เป็นไปตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลว 19 มิ.ย. 61 และถือปฏิบติัตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ  
ที่ มท 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย. 52 และหนงัสือ  
ด่วนที่สดุ ที่ มท 0893.3/ว1658 ลว 22 มี.ค. 59   
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี 2561 
หน้าที่ 23  ล าดบัที่  1 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      100,000       บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อการ 



ซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป 
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     ค่าวัสด ุ         จ านวน    856,480    บาท 
 วสัดสุ านกังาน        จ านวน      20,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  
  ปากกา ไม้บรรทดั และอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 
 

 วสัดงุานบ้านงานครัว       จ านวน     50,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว เช่น แปลง ไม้กวาด 
  เข่ง มุ้ง ผ้าปทูี่นอน น า้ยาท าความสะอาด และอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจาก 

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 
เก่ียวกบัการศกึษา  
     

   วสัดอุาหารเสริม (นม)   จ านวน   766,480   บาท 
เพื่อเป็นเงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม (นม)  
จดัสรรส าหรับเด็กเล็ก , เด็กอนบุาล, และเด็ก ป.1-ป.6  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้อาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนสงักดั  
สพฐ. และ ศพด.ตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ อตัราจดัสรร  
คนละ 7.37 บาท ตามหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลว 19 มิ.ย. 61 ข้อมลู ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2561  ดงันี ้
-โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 
จ านวน 260 วนั (52 สปัดาห์) สปัดาห์ละ 5 วนั (เว้นวนัเสาร์- 
อาทิตย์) จ านวน  310  คน  เป็นเงิน 594,022   บาท 
-ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแม่หาด อายุ 2-5 ปี จ านวน 260 วนั 
(52 สปัดาห์) สปัดาห์ละ 5 วนั จ านวน 90 คน   
เป็นเงิน  172,458   บาท 
 

 ค่าวสัดกุารศกึษา       จ านวน  20,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดกุารศกึษา เช่น กระดาษ สื่อการเรียน 
  การสอน กระดานลื่นพลาสติก แบบจ าลอง หุ่น และอ่ืน ๆ 
  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหาร 



  ทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 
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    ค่าสาธารณูปโภค       รวม     50,000   บาท 
      ค่าไฟฟ้า        จ านวน      30,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแม่หาด และที่ 

ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป ปรากฏใน 
แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 

 

      ค่าน า้ประปา ค่าน า้บาดาล      จ านวน        20,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน า้ประปาศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแม่หาด 
  และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป ปรากฏใน 

แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 
       

งบลงทุน         รวม        35,000    บาท 
    ค่าครุภัณฑ์         รวม    35,000    บาท 
          ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน    35,000    บาท 
       เคร่ืองปรับอากาศ        จ านวน     35,000     บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 
  โดยมีคณุสมบติั ดงันี ้

1. ชนิดติดฝาผนงั 
  2. มีระบบฟอกอากาศ 

3. ขนาดไม่น้อยกว่า 9200  บีทีย ู  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลว 9 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่  34 ล าดบัที่   6 
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    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม    1,470,000    บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม     50,000    บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม     50,000    บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
        โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ     จ านวน     50,000      บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งขาติ 
  เช่น ค่าของรางวลั ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง 
  และเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่  54  ล าดบัที่  3 

 
 

งบเงนิอุดหนุน         รวม  1,420,000    บาท 
     เงนิอุดหนุน        รวม  1,420,000    บาท 
           โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารจดัการสถานศึกษา  จ านวน  1,240,000     บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนนุโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย 
  การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวนั รร.บ้านเกาะเต่า 
  ส าหรับเด็กอนบุาล ป.1-ป.6  (310 คนx20บาทx200 บาท) 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอดุหนนุของ อปท. 

พ.ศ. 2559  และหนงัสือ ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว 19 มิ.ย. 61   
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่  60  ล าดบัที่  2 

 

               โครงการอดุหนุนการจ้างครูอตัราจ้างโรงเรียนบ้านเกาะเต่า  จ านวน      180,000      บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนนุการจ้างครูอตัราจ้างของ  

รร.บ้านเกาะเต่า  จ านวน 1 คน คนละ 15,000 บาท/เดือน  
ตามหนงัสือ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ท่ี ศธ 04163.017/339 

  ลว 9 ส.ค. 2561  
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอดุหนนุของ อปท. 



พ.ศ. 2559  และหนงัสือ ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว 19 มิ.ย. 61   
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่  62  ล าดบัที่  6 
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 แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       รวม 256,000     บาท 
     งบด าเนินงาน       รวม 256,000     บาท 
        ค่าใช้สอย        รวม 256,000     บาท 
    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
    โครงการรณรงค์และปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก    จ านวน    60,000      บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์และป้องกนั 
  โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง 
  และเคร่ืองด่ืม ปา้ยประชาสมัพนัธ์ ปา้ยโครงการ ค่าจดัเตรียม 
  และตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  71   ล าดบัที ่ 1 

 

     โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน    50,000   บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกนัและ 
  แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าอาหาร  
  อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ปา้ยโครงการ ค่าจดัเตรียม 
  และตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ  
  ค่าของรางวลั ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  72    ล าดบัที่  3 
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  โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั 

 อนัควรการตัง้ครรภ์ในวนัรุ่น      จ านวน       50,000     บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกนัและ 
  แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าอาหาร  
  อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ปา้ยโครงการ ค่าจดัเตรียมและ 
  ตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของรางวลั ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  73    ล าดบัที่  5 
     

 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ   
 สยามบรมราชกมุารี       จ านวน     20,000    บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคมุโรคขาด 
  สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
  เช่น ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  
  ปา้ยโครงการ ค่าจดัเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากร   
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของรางวลั ฯลฯ (งบอดุหนุน) 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 
  หน้าที่  26    ล าดบัที่ 1 
 

    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม  จ านวน    20,000    บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานพระราช 
  ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม เช่น ค่าวสัด ุอปุกรณ์  
  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ปา้ยโครงการ ค่าจดัเตรียม 
  และตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ  
  ค่าของรางวลั ฯลฯ (งบอดุหนนุ) 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 



  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี  2561 
  หน้าที่  26    ล าดบัที่  2 
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    โครงการสง่เสริมโภชนาการและสขุภาพอนามยัแม่และเด็ก 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี   จ านวน    20,000    บาท 
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสง่เสริมโภชนาการ 
  และสขุภาพอนามยัแม่และเด็ก เช่น ค่าวสัด ุอปุกรณ์  
  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ปา้ยโครงการ ค่าจดัเตรียม 
  และตกแต่งสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ  
  ค่าของรางวลั ฯลฯ (งบอดุหนนุ) 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี 2561 
  หน้าที่   26    ล าดบัที่  3 
 

    โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสนุขับ้า   จ านวน   30,000   บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสตัว์ปลอดโรค 
  คนปลอดภยัจากโรคพิษสนุขับ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
  ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ 
  อคัรราชกมุารี เช่น ค่าวคัซีนและอปุกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวคัซีน 
  และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อปอ้งกนัโรคพิษสนุบับ้า  
  ตวัละ 30 บาท จดัสรรตามจ านวนสนุขัและแมวที่มีเจ้าของ 
  และไม่มีเจ้าของ จากการส ารวจของ อปท. (งบอดุหนนุ) 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  71  ล าดบัที ่ 2 
  

รายจ่ายให้ได้มาซึง่บริการ 
      เงินอดุหนุนส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบียน  จ านวน   6,000    บาท 
       สตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค  คนปลอดภยัจาก 
      โรคพิษสนุขับ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 



  ลกูเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี เช่น 
  ค่าส ารวจและรายงานสนุขัและแมวตวัละ 6 บาท/ปี  
  ส ารวจปีละ 2 ครัง้ ครัง้แรกภายในเดือนธันวาคม 2561 และ 
  ครัง้ที่สอง ภายในเดือนมิถนุายน 2562 (งบอดุหนนุ) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     รวม  200,000       บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม  200,000       บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม  200,000       บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการร้อยรวมดวงใจ ใสใ่จผู้สงูอายุ     จ านวน   100,000      บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการร้อยรวมดวงใจ 
  ใสใ่จผู้สงูอาย ุเช่น ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ 
  เคร่ืองด่ืม ปา้ยโครงการ ค่าจดัเตรียมและตกแต่งสถานที่  
  ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของรางวลั ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  64    ล าดบัที่  1 
  

 โครงการตรวจเยี่ยมและสงเคราะห์ผู้ ป่วยติดเตียง คนพิการ และ 
 ผู้ยากไร้         จ านวน   100,000     บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตรวจเยี่ยมและ 
  สงเคราะห์ผู้ ป่วยติดเตียง คนพิการและยากไร้ เช่น ค่าวสัด ุ
  อปุกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  66    ล าดบัที่  5 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม    2,484,620    บาท 
     งบบุคลากร         รวม    2,089,620    บาท 
 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 1,687,620    บาท 
 เงินดือนพนกังาน       จ านวน 1,573,620     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ 

พนกังานเทศบาล จ านวน 5 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี 
พ.ศ. 2561-2563 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน  
 

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน      จ านวน    72,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนกังานจ้างตามภารกิจ  
  ประเภททัว่ไป จ านวน 3 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี  
  พ.ศ. 2561-2563 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
  เคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
  

 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      42,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาล 
  ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
  (นกับริหารงานช่าง ระดบัต้น) จ านวน 3,500 บาท/เดือน 
  จ านวน 1 อตัรา ตามแผนอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน  

  

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง       จ านวน     354,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษของ 
  พนกังานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อตัรา และ 
  พนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน 2 อตัรา ตามแผนอตัรา 
  ก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  



  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไป 
  เก่ียวกบัเคหะและชมุชน   
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 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง      จ านวน   48,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนกังานจ้างตามภารกิจ 
  จ านวน 1 อตัรา และและพนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน 2  อตัรา  
  ตามกรอบอตัราก าลงัสามปี พ.ศ. 2561-2563  ตัง้จ่ายจาก 
  เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไป 
  เก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
 

งบด าเนินงาน         รวม        378,000   บาท 
     ค่าตอบแทน        รวม         88,000    บาท 
 ค่าเช่าบ้าน        จ านวน      78,000     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือ้บ้านของพนกังานเทศบาล  
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  
ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร      จ านวน      10,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรพนกังาน 

เทศบาล ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษา 
ของบตุรพนกังานสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 

 

     ค่าใช้สอย         รวม           160,000    บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ      จ านวน         50,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก  

ค่าตกัสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทกุ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการ 
รับใช้ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง้ไฟฟ้า ค่าติดตัง้ประปา ค่าติดตัง้ 
โทรศพัท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ หรือภาษี 



อ่ืนใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกบั 
การเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ตัง้จ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไป 
เก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน      60,000        บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ รวมถึง 

ค่าเช่า ยานพาหนะ ค่าเชือ้เพลิงหรือพลงังานส าหรับยานพาหนะ  
ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอ่ืน ๆ ค่ารับรอง และ 
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตาม 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงาน แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไป 
เก่ียวกบัเคหะและชมุชน  

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน      50,000        บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อการซ่อมแซม 
 บ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ 
 และชมุชน 
 

     ค่าวัสดุ         รวม   130,000   บาท 
 วสัดสุ านกังาน        จ านวน      30,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
  ปากกา ไม้บรรทดั ยางลบ และอื่นๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
เคหะและชมุชน 

       

 วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน        20,000       บาท 
  เพื่อเป็นค่าจดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขดัรัด 

สายไฟฟ้า เทป พนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า และอื่นๆ  
ตัง้จ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานบริหารทัว่ไป เก่ียวกบัเคหะและชมุชน 

 

 วสัดกุ่อสร้าง        จ านวน      50,000       บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ป ูทราย  



  และอื่น ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
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      วสัดคุอมพิวเตอร์       จ านวน       30,000        บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึ 
  ข้อมลู เทปบนัทึกข้อมลู หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง  
  และอื่น ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ 

ชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
 

งบลงทุน         รวม      17,000     บาท 
     ค่าครุภัณฑ์         รวม      17,000     บาท  
  ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง       จ านวน  17,000     บาท 
      ชดุทดสอบความเข้มข้นของคอนกรีต (SLUMP TEST)   จ านวน      9,000      บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้ชุดทดสอบความเข้มข้นของคอนกรีต 
  (SLUMP TEST)  จ านวน 1 ชุด โดยมีคณุลกัษณะดงันี ้
  1. ตามมาตรฐาน ASTM C 143, AASHTO T 23,  T 119, T 126  
  2. กรวย (Slump Cone) ท าด้วยสแตนเลส ปีกที่ยื่นส าหรับเท้าเหยียบ 
  3. แท่งกระทุ้ง (Tamping Rod) ท าด้วยเหล็กแข็ง 
  4. แท่งกระทุ้ง (Tamping Rod) ท าด้วยเหล็กแข็ง 
  5. ที่ตกัตวัอย่างคอนกรีต (Scoop) ท าด้วยอลมูิเนียม 
  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 
  ลว 9 มิ.ย. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี 2561 
  หน้าที่  37    ล าดบัที่  17 
 

      แบบหลอ่คอนกรีตพร้อมเหล็กกระทุ้ง     จ านวน  8,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้แบบหลอ่คอนกรีต จ านวน 3 ลกู 
  โดยมีคณุลกัษณะดงันี ้
  1. แบบหล่อทรงเหลี่ยมขนาด  15x15x15 ซม. 
  2. เหล็กกระทุ้ง 1 ด้าม  
  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 



  ลว 9 มิ.ย. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  37   ล าดบัที ่ 16 
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งานไฟฟ้าและถนน        รวม      734,400     บาท    
    งบด าเนินงาน             จ านวน    50,000     บาท 
        ค่าใช้สอย        จ านวน    50,000     บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน     50,000      บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อการซ่อมแซม 
 บ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าและถนน 

 
    งบลงทุน         รวม 684,800   บาท 
       ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       รวม 684,800   บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

                 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึน้ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
     บ้านแม่หาด   หมู่ที่ 3       จ านวน    232,000   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึน้ 
  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแม่หาด กว้าง 4.00 เมตร  
  ยาว 0.65 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางตวัย ูรายละเอียด 
  ตามแบบแปลนของ ทต.เกาะเต่า 
  - เป็นไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1   ประจ าปี 2561 
  หน้าที่  10    ล าดบัที่   5 
 
     โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนท่อระบายน า้หรือรางระบายน า้ จ านวน  452,800  บาท 
     ในที่ต าบลเกาะเต่า   
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ ารุงซ่อมแซมถนน  
  ท่อระบายน า้หรือรางระบายน า้ในพืน้ที่ต าบลเกาะเต่า   
  - เป็นไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   



   เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1   ประจ าปี 2561 
  หน้าที่  11    ล าดบัที่   7 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล      รวม 14,254,600    บาท 
     งบด าเนินงาน       รวม 13,232,600    บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม 12,337,600    บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ      จ านวน         10,000     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก   
 ค่าตกัสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทกุ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา 
 และเผยแพร่  รายจ่ายเก่ียวกบัการจ้างเหมาโฆษณา และ 
 เผยแพรข่าวทางวิทยกุระจายเสียง  โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือ 
 สิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   
 ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม 
 ค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง้ไฟฟ้า ค่าติดตัง้ประปา  
 ค่าติดตัง้โทรศพัท์ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  
 หรือภาษีอ่ืนใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี 
 เก่ียวกบัการเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตัง้จ่าย 
 จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานก าจดั 
 ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู      

 

 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการก าจดัขยะแบบบูรณาการ     จ านวน   9,822,600   บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก าจดัขยะแบบ 

บรูณาการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับเกลี่ยบริเวณ 
บ่อขยะ ค่าแรงงาน ค่าวสัด ุอปุกรณ์  ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย 
การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
- พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

  หน้าที่  86   ล าดบัที ่  6 
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       โครงการจดัเก็บและขนขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลูพืน้ที่เกาะเต่า  จ านวน  2,455,000    บาท
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจดัการ 

ขยะมลูฝอยพืน้ที่ต าบลเกาะเต่า เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าปรับเกลี่ยบ่อขยะ ค่าแรงงาน ค่าวสัด ุอปุกรณ์  ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย 
การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
- พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

  หน้าที่  84    ล าดบัที่  1 
 

      โครงการรณรงค์คดัแยกขยะมลูฝอยพืน้ที่ต าบลเกาะเต่า   จ านวน   50,000    บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์คดัแยก 

ขยะมลูฝอยพืน้ที่ต าบลเกาะเต่า เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าปา้ยประชาสมัพนัธ์ ปา้ยไวนิล 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่   86    ล าดบัที่  5 
  
 ค่าวัสดุ         จ านวน   880,000   บาท 
        วสัดยุานพาหนะและขนสง่      จ านวน      80,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดยุานพาหนะและขนสง่  เช่น  แบตเตอร่ี   
 ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอื่นๆ  ที่ปรากฏในบญัชี 
 จ าแนกรายจ่าย  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ    

  และชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

      วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น         จ านวน    500,000   บาท 



 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  เช่น  น า้มนัดีเซล   
 น า้มนัก๊าด น า้มนัเบนซิน  น า้มนัเตา  ถ่าน  และอื่นๆ  ที่ปรากฏใน 
 บญัชีจ าแนกงบประมาณรายจ่าย  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
 ในแผนงานเคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
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        วสัดงุานบ้านงานครัว      จ านวน    300,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้ถงัรองรับขยะมลูฝอย ถงัขยะเปียก 
  และถงัขยะแห้ง บ้านเรือนของประชาชนและสถานประกอบการ  

การคดัแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

        ค่าสาธารณูปโภค       จ านวน   15,000   บาท 
        ค่าไฟฟ้า         จ านวน    10,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารเตาเผาขยะของเทศบาลต าบลเกาะเต่า   
 และที่ใช้ ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 เคหะและชมุชน งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

      ค่าน า้ประปา  ค่าน า้บาดาล          จ านวน    5,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน า้ประปาอาคารเตาเผาขยะของเทศบาล 
 ต าบลเกาะเต่า ระบบเตาเผาขยะของเทศบาลต าบลเกาะเต่า   
 และที่ใช้ในราชการอ่ืน ๆ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
 เคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

     งบลงทุน         รวม   1,022,000    บาท 
           ค่าครุภัณฑ์        รวม      500,000    บาท 
      ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์     จ านวน    500,000     บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและ 
  ขนสง่ เช่น รถยนต์ รถขนขยะ รถแมคโคร แทรคเตอร์ ฯลฯ 

 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

                ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 522,000   บาท  
  โครงการก่อสร้างเคร่ืองชัง่แท่นลอยพืน้เหล็ก ขนาด 3.00 เมตร จ านวน    522,000   บาท 
  ยาว 7.00 เมตร รับน า้หนกัได้ไม่น้อยกว่า 30 ตนั พร้อมห้องขงั 
  ขนาด 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร และอปุกรณ์การช่าง     
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัด ุอปุกรณ์ 
  ค่าแรงงาน ฯลฯ 



  - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและบริการพสัดภุาครัฐ  
  พ.ศ. 2560   

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี 2561  หน้าที่   29    ล าดบัที่  2 
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งานบ าบัดน า้เสีย        รวม      50,000    บาท 
     งบด าเนินงาน         รวม      50,000    บาท 
        ค่าใช้สอย        รวม      50,000    บาท 
 โครงการตรวจคณุภาพน า้บ่อบาดาล และน า้ทะเลชายฝ่ังเกาะเต่า  จ านวน    50,000    บาท 
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตรวจสอบคณุภาพ 
  น า้บ่อบาดาลและน า้ทะเลชายฝ่ังเกาะเต่า เช่น ค่าวสัดุ 
  อปุกรณ์ ค่าน า้ยาเคมี ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  72    ล าดบัที ่ 4 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    รวม    530,000     บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม    530,000     บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม        530,000     บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวนัผู้สงูอายุ   จ านวน        50,000     บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณี 
  สงกรานต์และวนัผู้สงูอาย ุเช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ 
  ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าของรางวลั ค่าปา้ยโครงการ  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  56  ล าดบัที ่ 4 
 

          โครงการสง่เสริมและพฒันาอาชีพต าบลเกาะเต่า   จ านวน     50,000       บาท 
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสง่เสริมและ 

พฒันาอาชีพต าบลเกาะเต่า เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ 
  ค่าวิทยากร ค่าของรางวลั ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่   78  ล าดบัที ่  1 

 

       โครงการสภากาแฟเพื่อการปฏิรูปปรองดองสมานฉันท์   จ านวน     30,000       บาท 
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสภากาแฟ 

เพื่อการปฏิรูปปรองดองสมานฉนัท์ เช่น ค่าจดัเตรียม 
ตกแต่งสถานที่ ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 



และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  83    ล าดบัที ่ 2 
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     โครงการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชมุชน จ านวน     350,000     บาท 
     กลุม่สร้างเสริมสขุภาพ กลุม่สตรี กลุม่ผู้สงูอาย ุกลุม่อาสาสมคัร 

          และกลุม่อื่น ๆ  
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาและ 

เพิ่มศกัยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชมุชน กลุม่สร้างเสริม 
สขุภาพ กลุม่สตรี กลุม่ผู้สงูอาย ุกลุม่อาสาสมคัร และกลุ่มอื่น ๆ 
เช่น ค่าเช่ารถ ค่าเช่าที่พกั ค่าของสมนาคณุ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่   78    ล าดบัที่   2 
 

           โครงการสง่เสริมภาวะผู้น าสตรีในชมุชน    จ านวน       50,000      บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสง่เสริมภาวะ 
  ผู้น าสตรีในชมุชน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าของสมนาคณุ  

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่   83   ล าดบัที ่  1 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ       รวม 710,000     บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม     660,000    บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม 650,000     บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการจดัการแข่งขนัตกปลา “เกาะเต่า ฟิชชิ่ง”   จ านวน    200,000    บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขนัตกปลา 

“เกาะเต่าฟิชชิ่ง”  koh tao fishing ค่าถ้วยรางวลั เงินรางวลั  
ค่าเช่าเวที เคร่ืองเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ้พิธีกร ค่าเหมาบริการ  
วสัด ุอปุกรณ์ จดัเตรียมตกแต่งสถานที่  ป้ายโครงการ 
ปา้ยประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  49   ล าดบัที ่ 6 
      โครงการจดัการแข่งขนักีฬาฟตุบอล “เกาะเต่า คพั”   จ านวน     250,000    บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักีฬาฟตุบอล 
  เกาะเต่า คพั” เช่น ค่าถ้วยรางวลั เงินรางวลั  เต็นท์ โต๊ะ 
  เก้าอี ้เคร่ืองเสียง ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ วสัด ุอปุกรณ์ 
  อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จ้างเหมาบริการ ค่ากรรมการตดัสิน 

กีฬา ค่าชุดกีฬา ปา้ยโครงการ ปา้ยประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่   75   ล าดบัที่  2    

      โครงการสง่เสริมการออกก าลงักายต าบลเกาะเต่า   จ านวน       50,000    บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสง่เสริมการ 

ออกก าลงักายต าบลเกาะเต่า เช่น ค่าผู้น าออกก าลงักาย  
ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่  ค่าของรางวลั ค่าอาหารว่าง 



และเคร่ืองด่ืม ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ค่าปา้ยโครงการ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่   75   ล าดบัที่  3 
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        โครงการจดัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาท้องถิ่นสมัพนัธ์อ าเภอ 
        เกาะพะงนั        จ านวน     50,000     บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัสง่นกักีฬาเข้า 
  ร่วมการแข่งขนักีฬาท้องถิ่นสมัพนัธ์อ าเภอเกาะพะงนั เช่น 
  ค่าพาหนะ ค่าที่พกั ค่าเช่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและ 
  เคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ปา้ยโครงการ 

ปา้ยประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  76    ล าดบัที่  3 
 

โครงการสง่เสริมการแข่งขนักีฬาพืน้บ้าน     จ านวน  100,000    บาท 
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสง่เสริมการ 
 แข่งชนักีฬาพืน้บ้าน เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ 
 พิธีเปิด ค่ากรรมการตดัสินกีฬา ถ้วยรางวลั เงินรางวลั 
 เคร่ืองเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ้อาหาร อาหารว่างและ 
 เคร่ืองด่ืม จ้างเหมาบริการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

ปา้ยโครงการ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  75    ล าดบัที่  1 
 

 

      ค่าวัสดุ         จ านวน   10,000   บาท 
      วสัดกีุฬา        จ านวน    10,000     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้วสัดกีุฬา เช่น ชดุกีฬา อปุกรณ์กีฬา  

เช่น ลกูฟตุบอล วอลเลย์่บอล ตะกร้อ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  



ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ 
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เงนิอุดหนุน         รวม      50,000   บาท 
     เงนิอุดหนุนส่วนราชการ       รวม      50,000   บาท 
      โครงการจดัและด าเนินการแข่งขนักีฬา กรีฑา นกัเรียน นกัศกึษา 

    และประชาชน อ าเภอเกาะพะงนั ปี 2562    จ านวน       50,000    บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอดุหนนุการการด าเนินการแข่งขนักีฬา  

กรีฑานกัเรียน นกัศึกษาประชาชนประชาชนอ าเภอเกาะพะงนั  
ปี 2562 หนงัสือที่ว่าการอ าเภอเกาะพะงนั ที่ สฏ 0023.8/ว 322  
ลว 16 ก.ค. 2561 
- เป็นไปตาม ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอดุหนนุของ อปท.  
พ.ศ. 2559 และหนงัสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/1791  
ลว 3 เม.ย. 60  
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

  หน้าที่  77    ล าดบัที่  1 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม        850,000     บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม    850,000     บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม    850,000     บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
      โครงการสืบสานประเพณีวนัเข้าพรรษา    จ านวน       50,000      บาท 

 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณี 
วนัเข้าพรรษา  เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าปา้ยโครงการ 

 อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าวสัด ุ
อปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ  

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่    55     ล าดบัที ่ 1 
    

       โครงการสืบสานประเพณีแห่พระในวนัออกพรรษา   จ านวน      50,000      บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณี 

แห่พระในวนัออกพรรษา  เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่  
ค่าป้ายโครงการ  อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าพิธีการ 
ทางศาสนา ค่าวสัด ุอปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ  

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่    55     ล าดบัที ่  2 
 

      โครงการจดังานสืบสานประเพณีลอยกระทง    จ านวน      350,000     บาท 



  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณี 
ลอยกระทง  เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด ค่าปา้ย 
โครงการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ เวที เคร่ืองเสียง เต็นท์ โต๊ะ  
เก้าอี ้วสัด ุอปุกรณ์ เงินรางวลั ถ้วยรางวลั ของรางวลั 
ค่าจ้างเหมาบริการ พิธีการทางศาสนา พิธีกร ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  56     ล าดบัที่   3 
      -65- 

 

  โครงการจดักิจกรรมงานรัฐพิธีวนัปิยมหาราช    จ านวน      50,000       บาท 
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดักิจกรรม 
  งานรัฐพิธี วนัปิยมหาราช เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ 
  ค่าเช่าเคร่ืองเสียง วสัด ุอปุกรณ์ พิธีการทางศาสนา 
  ปา้ยโครงการ พวงมาลา ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  58    ล าดบัที่  3 
 โครงการจดังานรัฐพิธีวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  จ านวน   150,000   บาท 
 รัชกาลที่ 10         
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังานรัฐพิธี 
  วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 
  เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าเคร่ืองเสียง วสัด ุ 
  อปุกรณ์ ของรางวลั ป้ายโครงการ ชดุการแสดง จ้างเหมา 
  บริการ พิธีการทางศาสนา ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  58    ล าดบัที่  4 
 โครงการจดังานรัฐพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ านวน   150,000   บาท 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9               
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัวานรัฐพิธี 

  วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ในรัชกาลท่ี ๙ 



  เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าเคร่ืองเสียง วสัด ุ 
  อปุกรณ์ ของรางวลั ป้ายโครงการ ชดุการแสดง จ้างเหมา 
  บริการ พิธีการทางศาสนา ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  57    ล าดบัที่   2  
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 โครงการจดังานรัฐพิธี ถวายความจงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จ  จ านวน     50,000    บาท 
 พระเจ้าอยู่หวั ภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 

 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัวานรัฐพิธี 
  ถวายความจงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

 รัชกาลที่ 9  เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าเคร่ืองเสียง  
วสัด ุอปุกรณ์ ของรางวลั ปา้ยโครงการ ชุดการแสดง  
จ้างเหมา บริการ พิธีการทางศาสนา พวงมาลา ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  57    ล าดบัที่   1  
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว     รวม 1,400,000    บาท 
    งบด าเนินงาน        รวม    600,000   บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม    600,000   บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
       โครงการมคัคเุทศก์น้อย      จ านวน     50,000    บาท 
       - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมคัคเุทศก์น้อย 
  เช่น ค่าวิทยากร จดัเตรียมตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด  

ปา้ยโครงการ อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วสัด ุ 
อปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ ของรางวลั เคร่ืองเสียง ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  47   ล าดบัที ่  1 
 

      โครงการจดังาน “เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า”    จ านวน      200,000     บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังาน “เปิดโลก 

ใต้ท้องทะเลเกาะเต่า” เช่น ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ 
ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ้เคร่ืองเสียง วสัด ุอปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ  
ค่าพาหนะ ปา้ยโครงการ ปา้ยประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่  47   ล าดบัที ่  2 
  

โครงการสง่เสริมการฟืน้ฟอูนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  200,000    บาท 



  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฟืน้ฟทูรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวสัด ุอปุกรณ์ อาหาร 
  อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จ้างเหมาบริการ เช่าพาหนะ 
  วิทยากร ป้ายโครงการฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่   48   ล าดบัที่  3 
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           โครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี     จ านวน      50,000        บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมการเป็น 
  เจ้าบ้านที่ดี  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ 

เคร่ืองด่ืม ค่าวสัด ุอปุกรณ์ จดัเตรียมตกแต่งสถานที่ 
ค่าเคร่ืองเสียง จ้างเหมาบริการ ปา้ยโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 

  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี 2561 

  หน้าที่   15    ล าดบัที่  4 
   

      โครงการเทศกาลอาหารไทยและอาหารนานาชาติ   จ านวน   100,000    บาท 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศกาล 

อาหารไทย และอาหารนานาชาติ เช่น ค่าเวที เคร่ืองเสียง 
ไฟฟ้าแสงสว่าง จดัเตรียมและตกแต่งสถานที่ พิธีกร 
วสัด ุอปุกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ้ค่าเหมาบริการ 
ปา้ยโครงการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 

  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

  หน้าที่   49   ล าดบัที่  5 
      

งบลงทุน         จ านวน  800,000   บาท 
     ครุภัณฑ์         จ านวน  800,000   บาท 
 โครงการเคลื่อนย้ายจอ LED จากท่าเทียบเรือเกาะเต่า   จ านวน    500,000   บาท 



 ไปติดตัง้ท่าเทียบเรือเกาะเต่าวิน        
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการเคลื่อนย้าย 
  จอ LED จากท่าเทียบเรือเกาะเต่าไปติดตัง้ท่าเทียบเรือ 
  เกาะเต่าวิน เช่น ค่าแรงงาน ค่าวสัดอุปุกรณ์ ค่าจ้างเหมา 
  บริการ ค่าน า้มนั ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลงัว่าด้วยการ 
จดัซือ้จดัจ้างพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี 2561 

  หน้าที่   17      ล าดบัที ่ 8 
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  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาและย้ายระบบเสียงไร้สาย  จ านวน   300,000    บาท 
  เทศบาลต าบลเกาะเต่า 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการปรับปรุง 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและย้ายระบบเสียงไร้สาย 
  เทศบาลต าบลเกาะเต่า เช่น ค่าแรงงาน ค่าวสัด ุอปุกรณ์ 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลงัว่าด้วยการ 
จดัซือ้จดัจ้างพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี 2561 

  หน้าที่   18      ล าดบัที ่ 10 
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แผนงานการเกษตร 
 

งานส่งเสริมการเกษตร        รวม     160,000     บาท 
     งบด าเนินงาน        รวม     160,000     บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม     160,000     บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 โครงการปลกูต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 

     “รักน า้ รักป่า รักแผ่นดิน”      จ านวน      50,000      บาท 

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลกูต้นไม้เฉลิม 
พระเกียรติแม่ของแผ่นดิน “รักน า้ รักป่า รักแผ่นดิน” 
เช่น ค่าพนัธุ์ไม้ ค่าจดัเตรียมตกแต่งสถานที่ อาหาร  
อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ปา้ยโครงการ วสัด ุอปุกรณ์ 
จ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 

  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

  หน้าที่  89   ล าดบัที ่  1 
 

 โครงการคืนมะพร้าวสูเ่กาะเต่า      จ านวน     50,000     บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคืนมะพร้าว 



  สูเ่กาะเต่า เช่น ค่าพนัธุ์พืช ค่าปา้ยโครงการ  
  ค่าจดัเตรียม ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
  ค่าวสัด ุอปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ   

- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้าที่   31      ล าดบัที ่ 1 
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 โครงการสง่เสริมการปลกูผกัสวนครัวตามแนวทาง    จ านวน     50,000     บาท 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลกูผกัสวนครัว 
  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าพนัธุ์พืช  
  ปา้ยโครงการ จดัเตรียมตกแต่งสถานที่ อาหารว่างและ 
  เคร่ืองด่ืม วสัดอุปุกรณ์ จ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
  การจดัการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจ าปี 2561 

  หน้าที่   25    ล าดบัที่  1 
 
 ค่าวัสดุ         รวม   10,000     บาท 

     วสัดกุารเกษตร       จ านวน     10,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดกุารเกษตร เช่น คราด จอบ เสียม ปุ๋ ย 
ยาฆ่าแมลง ดินส าหรับปลกูพืช อาหารบ ารุงพืช และอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
การเกษตร งานสง่เสริมการเกษตร  
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แผนงานงบกลาง 

 

งานงบกลาง         รวม     3,996,640   บาท 
     งบกลาง         รวม     3,996,640   บาท 
 งบกลาง        รวม 3,996,640   บาท 
 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม      จ านวน     171,540    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจ้าง  
  ในอตัราร้อยละห้าของค่าตอบแทน ตาม พ.ร.บ.ประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2533 ดงันี ้
  - พนกังานจ้างตามภารกิจ, ทัว่ไป  จ านวน  23  อตัรา 
  (2,866,800,000x5/100) เป็นเงิน  143,340 บาท 

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง  งบกลาง 
  - พนกังานจ้าง (ผู้ดแูลเด็ก) จ านวน  5  อตัรา  
  (564,000 บาทx5/100) เป็นเงิน 28,200 บาท 

ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป แผนงานงบกลาง งบกลาง 
  

 เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ       จ านวน  1,225,200    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนนุทัว่ไปโครงการสร้างหลกัประกนั 
  รายได้แก่ผู้สงูอายุ รองรับการจดัสวสัดิการให้แก่ผู้สงูอายุ 
  ที่มีอาย ุ60 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป ที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตาม 



  ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพ 
  ผู้สงูอายขุอง อปท.พ.ศ. 2552 และได้ขึน้ทะเบียนขอรับ 
  เงินเบีย้ยงัชีพรายเดือนแบบขัน้บนัไดส าหรับผู้สงูอายุ   
  จ านวน 169 คน ดงันี ้
  -อายุ 60-69 ปี (88 คนx 600 บาทx12 เดือน) เป็นเงิน 633,600 บาท 
  -อายุ 70-79 ปี (47 คนx 700 บาทx12 เดือน) เป็นเงิน 394,800 บาท 
  -อายุ 80-89 ปี (34 คนx 800 บาทx12 เดือน) เป็นเงิน 326,400 บาท 
  - เป็นไปตามหนงัสือที่ มท 0810.6/ว /2076 ลว 5 ก.ค.2561 
  และตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. 
  ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   
  หน้าที่   64   ล าดบัที่  2 
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 เบีย้ยงัชีพคนพิการ       จ านวน  163,200   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนนุทัว่ไปโครงการเสริมสร้าง 
  สวสัดิการทางสงัคมให้แก่ผู้พิการและทพุพลภาพ รองรับ 
  การจดัสวสัดิการเบีย้ความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม 
  หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดได้แสดงความจ านงโดยการขอขึน้ 
  ทะเบียนเพื่อขอรับเงินความพิการไว้กบั อปท.แล้ว  
  จ านวน  17  คน คนละ 800 บาท/เดือน  

- เป็นไปตามหนงัสือที่ มท 0810.6/ว /2076 ลว 5 ก.ค.2561  
และตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผน 
และขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   

  หน้าที่   65   ล าดบัที่  1 
  
 เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์       จ านวน   6,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนนุทัว่ไปส าหรับสนบัสนุนการ 
  สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ ป่วยเอดส์ที่ 
  แพทย์ได้รับรองและท าวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ 
  ยากจน หรือถกูทอดทิง้ขาดผู้อปุการะดแูล ไม่สามารถ 



  ประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้  จ านวน  1  คน คนละ 
  500 บาท/เดือน  

- เป็นไปตามหนงัสือที่ มท 0810.6/ว /2076 ลว 5 ก.ค.2561 
และตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16  แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผน 
และขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   

  หน้าที่   65   ล าดบัที่  2 
 
 งบส ารองจ่าย        จ านวน   1,402,700  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉกุเฉิน หรือสาธารณภยัที่ 
  เกิดขึน้หรือจ าเป็นเร่งด่วน ตามความเหมาะสม ตัง้จ่าย 
  จากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งบกลาง 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน        รวม  1,028,000    บาท 
 เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถิ่นหรือพืน้ที่ (สปสช.) จ านวน   50,000      บาท 
 ต าบลเกาะเต่า 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบั 
  ท้องถิ่นหรือพืน้ที่ (สปสช.) ต าบลเกาะเต่า เทศบาลสมทบ 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดงบประมาณค่าบริการ 
  สาธารณสขุที่ได้รับจากกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
  ปี 2561 จ านวน  71,415 บาทX50/100 = 35,708 บาท 
  เทศบาลสมทบ จ านวน 50,000 บาท    
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ 
  แห่งชาติ  ลว  19 ก.พ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   
  หน้าที่   74   ล าดบัที่  1 
 

 ค่าบ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)    จ านวน     38,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
  (ส.ท.ท.) อตัราร้อยละ 1/6 ขอรายรับจริงในปีที่ผ่านมา  
  2561 (21,037,833.92 บาทX1/6/100) = 35,063 บาท 



  เทศบาลสมทบ จ านวน 38,000 บาท 
  - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยรายจ่ายของ อปท.เก่ียวกบั 

ค่าบ ารุง สมาคม พ.ศ. 2555  
- เป็นไปตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   

  หน้าที่   79   ล าดบัที่  3 
 
 กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (กบท.)   จ านวน 940,000    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  สว่นท้องถิ่น (กบท.) ค านวณจากประมาณการรายรับ 
  ตามเทศบญัญัติฯ ปี 2562 ยกเว้นธนบตัร เงินกู้  เงินที่มี 
  ผู้อทุิศให้ และเงินอดุหนุน เทศบาล อตัราร้อยละ 2 

(46,580,000 บาทX 0.02) = 931,600 บาท 
  - เป็นไปตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่ม 
   
     
 
       
  
                
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 


